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Bratislava, september 2011 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 06.09.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.09.2011 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemku na Matúšovej ulici, 

parc.č. 4744/61 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy  
 

 
  
 
 
 
 
 
 



N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 

A. schvaľuje 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Matúšovej ulici, 
a to pozemok parc.č. 4744/61, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada 
o výmere 31 m2, do vlastníctva spoločnosti Thalia s.r.o., sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 
Bratislava, IČO: 35 761 440,  za cenu 4200,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 
 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto pri 
Matúšovej ulici, a to pozemok  parc.č. 4744/61(ďalej len „pozemok“), zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada o výmere 31 m2. 

 
Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 45/2011 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, miestne zastupiteľstvo 
schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva 
k pozemku na Matúšovej ulici. Rozhodnutím starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
zo dňa 27. júna 2011 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou na predaj pozemku Matúšovej ulici v Bratislave, za minimálnu kúpnu 
cenu 4 100,- EUR. Jediným kritériom pre vyhodnotenie súťažných podkladov bola ponúkaná 
kúpna cena – váha kritéria 100%.  Súťažná komisia dňa 28.07.2011 vyhodnotila doručené 
súťažné návrhy. 

 
Víťazom verejnej obchodnej súťaže sa stala obchodná spoločnosť Thalia s.r.o., sídlo: 

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 761 440, za vysúťaženú kúpnu cenu 
predmetného pozemku v  sume 4 200,- EUR. 

 
V prípade vyššej ceny schválenej primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný 

za túto cenu. 
 
Komisia pre nakladanie s majetkom a finančná odporučili predaj predmetného pozemku 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 

 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 

majetkom. 


